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 י"ח באלול, התש"פ
 2020ספטמבר  07

360254220  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 בודלכ

 מנכ"ל משרד החינוךמר עמית אדרי, 

 חולים האגף רפואי בקופות מנהלי 

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 רופאי המחוזות והנפות 

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה 

 תת אלוף ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון, פיקוד העורף

 דוברות משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 

 –  ( במוסד חינוכי COVID-19נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה החדש ) הנדון:
 7.9.20מעודכן ליום 

              

 254806620סימוכין מס'  4.6.20נוהל זה מחליף את מכתב ראש שירותי בריאות הציבור מתאריך 

 .249002220סימוכין מס'  31.5.20ואת מכתב ראש שירותי בריאות הציבור מתאריך 

 

 
 רק חוקר אפידמיולוגי של לשכת הבריאות, שהוסמך לנושא חקירות במוסד חינוכי ע"י שירותי בריאות הציבור

 . במשרד הבריאות, רשאי לבצע חקירה במוסדות חינוך ולהגדיר את המגעים ואת הצורך בביצוע בדיקה לקורונה

 

 להלן ההנחיות למקרה של תחלואה בקורונה במוסד חינוכי:

 לשכת הבריאות המחוזית/נפתית )באחריות הרופא המחוזי(: .1

יאות חקירה אפידמיולוגית ובעקבותיה תבצע עם קבלת הודעה על תלמיד או איש צוות חיובי, תבצע לשכת הבר 

 את הפעולות הבאות:

עם קבלת הודעה בלשכת הבריאות על חולה מאומת שהינו תלמיד או איש סגל של מוסד חינוכי, יש לוודא .1.1

 כי החולה אינו נוכח במוסד, וכי הוא פועל על פי הנחיות משרד הבריאות לחולה מאומת.

 בהקדם האפשרי, בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי )או בא כוחו(.הלשכה תתחיל חקירה אפידמיולוגית .1.2
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 לקורונה.  PCRהלשכה תגדיר את המגעים )הנדרשים לבידוד( ומי מהם נדרש לבצע בדיקת .1.3

  תלמידים של אותה קפסולה או כיתה בה התגלה מקרה יוגדרו מגעים הדוקים, יכנסו לבידוד  .1.3.1

ויר פתוח ותוך ריחוק חברתי ייקבעו המגעים ויוגדרו כנדרשים לבדיקה. אם הלימוד היה באו

 .  1.3.3בהתאם לסעיף 

 תלמידים שנסעו עם החולה המאומת בהסעה יוגדרו מגעים הדוקים רק על פי חקירה בהתאם  .1.3.2

למשך הנסיעה, מרחקי ישיבה ואוורור במהלך הנסיעה. מגעים הדוקים ייכנסו לבידוד ויוגדרו 

 כנדרשים לבדיקה.

 בהתאם לממצאים שיתקבלו בחקירה  מידתי באופןייקבעו  נוספים הדוקיםמגעים  .1.3.3

האפידמיולוגית. החלטה על בדיקת קורונה תתבצע בהתייעצות עם רופא המחוז. יש להקפיד כי 

 החקירה תכלול מגעים בהפסקות, מפגשים עם תלמידים מחוץ לבית הספר, וכדומה.  

 לשכת הבריאות תרכז את רשימת המגעים מהחקירה: .1.4

 רשימת המגעים תועבר בממשק  –מגעים הדורשים בדיקת קורונה  50-צאו מתחת לבמידה וימ .1.4.1

 לקופות הרלוונטיות )לפי קופה מבטחת(, לצורך בדיקת קורונה ע"י הקופה. 

 מגעים ויותר הדורשים בדיקת קורונה, תועבר בקשה מלשכת הבריאות  50במידה וימצאו  .1.4.2

ד העורף(, לצורך בדיקת קורונה במסגרת המחוזית למפקדת אלון )המפקדה המשימתית של פיקו

 מוקד בדיקות אחיד.  

ראה )לשכת הבריאות תרכז את המידע המתקבל מקופות החולים לגבי הנדרשים לביצוע בדיקת קורונה .1.5

 אפידמיולוגיה.  ותעבירם באופן מרוכז, פעם ביום, לאגף ל (3.2.3סעיף 

ממצאי , באחריות לשכת הבריאות, בשיתוף נציג המוסד החינוכי, להכין הודעה להורים על האירוע.1.6

 החקירה והפעולות הנדרשות. 

 באחריות לשכת הבריאות לעדכן את נציג הרשות המקומית בנוגע לממצאים ולתוכנית ההתערבות. .1.7

 
 המוסד החינוכי )באחריות מנהל המוסד(: .2

 )מגעים מתוך קפסולה, הסעה, צהרון,  םקירה ע"י מתן שמות ופרטי קשר של המגעים הרלוונטיייסייע בח .2.1

כולל מורים וגורמים אחרים שיתכן ובאו במגע עם החולה המאומת(. רשימת המגעים תועבר במערכת 

 הממוחשבת ישירות למשרד הבריאות. 

המאומת והמגעים, כדי לזהות מגעים יסייע בחקירה ע"י מתן זמני שהייה בכיתות וחוגים של החולה  .2.2

 משמעותיים. 

כולל מספר טלפון לקבלת  יעביר להורי הילדים הנדרשים לבידוד את המסמך שנוסח עם לשכת הבריאות,.2.3

 .מידע מעודכן
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יקפיד על כך שמי שהוגדר כמגע לא ייכנס לביה"ס. יש להקפיד על מילוי טפסי הצהרת בריאות, המורים .2.4

 מגע של חולה( אינו יכול להגיע לביה"ס.  -וד )למשל על כך, שמי שנדרש בביד

 ניטור תחלואה:.2.5

 יש להיות ערניים במיוחד לאיתור הופעת תסמיני המחלה בקרב התלמידים והצוות, ובמידה ומי  .2.5.1

 יש לבודד ולבדוק אותם. –מהם מפתח תסמינים 

 וות. במידה המוסד ינטר מדי יום מיפוי היעדרויות והסיבה להן של כל התלמידים ואנשי הצ .2.5.2

 וההיעדרות הינה בשל תחלואה בקורונה )מאומתת( יש לדווח מיד ללשכת הבריאות. 

  
 הקופות )באחריות הרופא הראשי של הקופה(: .3

יקבלו בממשק את רשימות המגעים ההדוקים הדורשים בדיקה לקורונה )במידה וסך כלל המגעים .3.1

 50קה ע"י המפקדה המשימתית )במקרה של נבדקים( או לצורך ידיעה שתתבצע בדי 50-בחקירה מתחת ל

 נבדקים לבדיקה ומעלה(.  

 במידה והקופה אחראית על ביצוע הבדיקה:.3.2

 לקורונה ללא צורך בפניית המטופל או הגעתו למרפאה ואישור  PCRהקופה תנפק הפניה לבדיקת  .3.2.1

 רופא מטפל.

 ידוד. וללא הפרת חובת הב בהקדם האפשריהקופה תתאם את ביצוע הבדיקות למגעים  .3.2.2

 הקופה תעביר ללשכת הבריאות דו"ח לגבי הנדגמים ותוצאות הבדיקות, פעם ביום, עד לסיום  .3.2.3

 המוקדם מביניהם.   –יום ממועד החשיפה  14הבדיקות או עד חלוף 

 
. הנחיות לבידוד נמצאות יום מהמגע האחרון עם החולה 14על המגעים להישאר בבידוד עד חלוף בכל מקרה,  .4

 . באתר משרד הבריאות

 אם אחד המגעים יפתח סימפטומים, עליו לפנות לקופת החולים לצורך ביצוע בדיקה. .4.1

הנחיות וב נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(העם ) צו בריאותתנאי הבידוד מפורטים ב.4.2

 . משרד הבריאות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -שרון אלרעי ד"ר
 על(ו)בפ ראש שרותי בריאות הציבור

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/#isolation
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_230.doc
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf
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 העתק: 
 ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות 
 ח"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות  

 ד"ר חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל

 יו"ר השלטון המקומי, חיים ביבסמר 
 הל הכללי פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנ

 ראש מטה שר הבריאותמר קובי צורף, 
 הרפואה  חטיבתד"ר ורד עזרא, ראש 

 חברי הנהלה מורחבת 
 מנהל תכנית קורונהפרופ' רוני גמזו, 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און, 
 מידע ומחקר ,טכנולוגיות רפואיותל החטיבמנהלת הד"ר אסנת לוקסנבורג, 

 ן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות גב' מאיה גול
 הבריאות  מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל

  בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון
 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 

 אנוש ומשאבי למינהל סמנכ"ל בכיר ,פסט דב מר
 בי אנושגב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשא

  ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 
 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה 
  ומחשוב דיגיטלית בריאות אגףמנהלת , רונה קייזר' גב

 איכות להבטחת אגף, השירות אגף מנהלת, גרינבאוםגב' איילת 
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות -ליטל קינןפ' פרו

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור 
 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות 

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי 
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות ד"ר הדר אלעד,
  ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש 
 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 , משרד הבריאותלמעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד
  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות, וןאלה מנדלספרופ' 
 מר רון רביע, אחראי על מינהל בריאות הציבור, משרד הבריאות 

 הבריאות הציבור, משרד בריאות שירותי, הארצית המפקחת גב' ליאורה ולינסקי, האחות
 עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הצבור בתחום אפידמיולוגיהגב' בלה אלרן, 

   אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד חקי, גב' יפית יצ
 ד"ר שי רייכר, מנהל תחום הערכת סיכונים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
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 הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית ד"ר שושי גולדברג, אחות
      גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות 
 ' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירוםגב

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום
 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום

 איכות להבטחת השירות, אגף אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת
 יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ ד"ר בעז לב,

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ 
 פרופ' רן בליצר, יו"ר קבינט המומחים 

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים 
 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 מנכ"לי קופות חולים 
 יין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית ד"ר אורלי ויינשט

 , שירותי בריאות כללית ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכלליתד"ר יוסי נגה, 
 מינהל רפואה אגף קהילהגב' שרית יערי, מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, 

 אגף רפואה כלליתם והצלה, תחום בכיר שירותי חירומנהל מר יאיר חברוני, 
 אלוף אורי גורדין, אלוף פיקוד העורף

 אל"מ גל ביסטריצר, מפקד מכלול דיגומים במפקדת אלון 
 אל"מ יעקב מנדלוביץ, מפקד מכלול מעבדות במפקדת אלון 

 תא"ל ד"ר טריף בדר, קצין רפואה ראשי
 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 רופאי בריאות הציבורלאיגוד היו"ר פרופ' חגי לוין, 
 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרפואת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית
 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדיםפרופ' שי אשכנזי, 

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות 
 למדעי המעבדה הרפואית ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית
 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישאלית לפדיאטריה קלינית

 נצ"מ ד"ר בוריס זיו, קרפ"ר משטרת ישראל
 גב' אפרת לאופר, מנהלת תחום קידום בריאות במוסדות חינוך, משרד החינוך 

 חמ"ל מערכת הבריאות
 "מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלולאל

 מר עירם אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה
 

 
 
 

 


